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2008. november 29 és 30-án vendégeink voltak a Clevelandi
fiatalok. A szombati napot a mi fiataljainkkal töltötték,
városnézéssel és este pedig teás-zenés összejövetellel. Vasárnap
délelõtt felemelõ szolgálatuk, bizonyságtevéseik nem csupán
megörvendeztettek bennünket, hanem bizonyitékul is szolgált

arra nézve, hogy érdemes a jó Istent szolgálni és egymással jó
kapcsolatot ápolni. Ezúton is köszönjük szolgálatukat,
áldozatukat és kivánjuk, hogy az Úr áldja meg õket továbbra is
sok erõvel és kitartással ebben a szolgálatban.

2008. december 20-án este Karácsonyi Koncertet ren-
deztünk: “Örvendj világ” cimen. Bár a télies idõjárás többeket
visszatartott, mégis éreztük Isten jelenlétét, áldását ezen az
estén. Még a régiek közül is többen megjegyezték, hogy még
nem volt ilyen a New York-i gyülekezetben. Jó volt igazi
karácsonyi hangulatban élvezni a kellemes karácsonyi énekeket
s nem utolsó sorban Ady Endre “Karácsony” címû versét. Ezen
az estén szolgált az énekkar, fúvószenakar, gyermekeink,
valamint a Voices of Joy énekescsoportunk. Az összekötõ
szöveget Angyal Blanka mondta, valamint köszöntéssel,
bizonyságtevéssel szolgált Kulcsár Sándor lelkipásztor,
Kulcsár Erika és Kulcsár Attila. A Koncertet szeretetvendégség
követte s mondhatom azt, hogy ettõl kezdve fokozódhatott az

ünnepi hangulat. Istennek legyen hála az Õ kimondhatatlan
Ajándékáért, aki megszületett szivünkben és ezért dicsõ-
ithetjük Õt!

Örülünk az örülõkkel és sirunk a sirókkal. A napokban
kaptunk a szomorú hirt, hogy Máté Sándor testvérünk 2009.
január 8-án 66 éves korában az Úrhoz költözött. Isten
vigasztalását kivánjuk a gyászoló családnak!

Erdei Gabriella

50. házassági évforduló

1958. december 3-án két fiatal szív elindult azon a közös
úton, amelyre Isten állította õket. Akkor még nem sejthették,
hogy mi vár rájuk, milyen örömökön és nehézségeken kell
átmenjenek. Csak egyet tudtak: Isten egymásnak rendelte õket,
velük van és vezeti életüket.

V i s s z a t e -
kintve az eltelt
idõre úgy tû-
nik, mintha
csak tegnap
történt volna,
amikor

Irimiás
Julianna és

Balla Ferenc
Isten szent

színe elõt t
„igen”- jükkel
megpecsétel-
ték szerelmü-
ket és kérték az Õ áldását házasságukra.

Az eltelt idõ alatt buzgón és szorgalmasan szolgálták testvé-
reink az Urat, mind a Nagyváradi 1-es számú gyülekezetben,
mind a Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezetben (Auszt-
rália).

E mérföldkõnél most megállva egy pillanatra, felszáll
szívünkbõl a hála, és dicsõítjük Mennyei Atyánkat az Õ sze-
retetéért, megtartó kegyelméért, hogy testvéreinknek megadta
ezt az öröm- és hálaünnepet. Megköszönjük Mennyei
Atyánknak a gondviselését, a sok testi és lelki áldást, amellyel
körülvette testvéreinket. Kérjük Istenünk áldását életükre;
adjon nekik erõt és egészséget, hogy nagy örömök között,
buzgón tudják továbbra is szolgálni Istenünket, mivelünk
együtt.

Ifj. Balla Ferenc

NEW YORK DE-

A clevelandi fiatalok (lányok) énekelnek imaházunkban.
A karácsonyi koncerten gyermekeink szolgálnak.

(jobbra) Az énekkar szolgálata a karácsonyi koncerten. MELBOURNE

Az aranymenyegzõs Balla Ferenc és Julianna
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csupán egy kiváló zenész, zeneszerzõ és
tanár emlékét idézzük fel, hanem
zenéléssel és zenehallgatással, énekelve
és énekeltetve ünnepeljük azt a zenei
gazdagságot, amit õ és utódai - Isten
segítségével - létrehoztak, ápolnak és
tanítanak.

Többször végighallgattam az emlék-
hangversenyrõl készült CD-t egyedül, és
másokkal. Egyedül, és testvéri körben,
folyton bekapcsolódunk az éneklésbe.
„Kari bácsi” (mi így emlékszünk rá itt,
Alhambrában) nagyon boldog lenne azt
látva, hogy gyermekek és felnõttek,
hivatásos zenészek és zenei szolgálatra

elhívottak együtt készültek, hogy a mo-
dern Magyarország zaklatott helyzetei
fölé emelkedjenek, és a szolgálatukkal
felemeljenek másokat is – még itt, Ame-
rikában is.

A „Maradj velem!” címû CD-n kiváló
minõségû felvétel tanúskodik a Pest-
erzsébeti Baptista Gyülekezet zenei
életérõl. A Héthalmi-mûvek ilyen meg-
szólaltatása sok szakmai törõdést, és lelki
készséget követel.

Nem hiányozhat egyetlen baptista
otthonból sem ez a szép zenei gyûjte-
mény. Magyar ismerõseinknek ajándé-
kozva a Héthalmi-est hanganyagát,
közösségünk értékeibõl nyújthatunk íze-
lítõt. Köszönjük a Pesterzsébeti Baptista
Gyülekezetnek, a zenészeknek, éneke-
seknek, és Dr. Almási Mihály lelkipász-
tornak, hogy ápolják és gazdagítják a
magyar baptista zenei örökséget.

A CD és a Héthalmi-estrõl készített
DVD megrendelhetõ a Jó Pásztor Evan-
géliumi Könyvterjesztõ Szolgálatnál
(1751 Budapest, Pf. 279). A könyv-
terjesztõ elérhetõségei: 20/886-0712
(tel.);  (E-mail).

Novák József

gálatok közben igei tanítást is hallottunk
Scott Basolo lelkipásztor testvértõl.

Nõi körünk ízléses terítékkel és fi-
nomságokkal szolgált az istentisztelet
után.

Nõtestvéreink példás áldozatvállalása
különösen is emlékezetessé tette ezt a
hétvégét, mert szombaton este került sor
gyülekezetünk hagyományos „karácsony
elõtti vacsorájára” is, amivel az a célunk,
hogy a „nagy család” körében ünnepel-
hessenek az egyedül élõk is. NJ

November 9-én a Pap és a McLean
házaspár gyermekeit mutattuk be az
Úrnak. Az anyukák, Mariann és Tímea
édestestvérek. A baloldalon, anyukája
karján szunnyadó legénykének Cody
Max Pap a neve. Csabának és Mariannak
ez az elsõ gyermeke. Connor Paul
McLean-nek már van egy nõvérkéje. Az
imádkozás elõtt a lelkipásztor emlé-
keztette a szülõket, hogy gyermekeik
hitben való neveléséhez kérnek most
segítséget az Úrtól, és arról is vallást
tesznek a gyülekezet elõtt, hogy az Úr
ajándékának tartják õket. A gyülekezet is
részt vállal a nevelés szolgálatában, úgy,
hogy imádságos szeretettel veszi körül a
gyerekeket és támogatja a szülõket fontos
szolgálatukban.

December 15-én, délután, a Santa
Clarita Baptist Church kórusa szolgált a
gyülekezetünkben. A „The Splendor of
Christmas” címû zenés karácsonyi pro-
gram elõadásában Dr. Paul Plew testvér
vezette az énekkart, aki a Master’s Semi-
nary egyházi-zene tanszékének a ve-
zetõje (az intézet alapítója és igazgatója
Dr. John MacArthur). A zenei szol-

Dr. Héthalmi Páth Károly élet-
mûve, az a sajátos dallam – és
harmóniavilág, ami a magyar nyelvû
baptista misszió egy jól megha-
tározható szakaszán hangzott fel a
gyülekezeteinkben, immár 70 éve a
fülünkben cseng. A zenéje szárnyat
adott közösségünk evangéliumi hit-
vallásának, amint ezt Tóka Szabolcs
is megjegyzi az emlék-hangver-
senyrõl írt beszámolójában (Jó
Pásztor, 5. Évf. 11-12. Sz.).

A Héthalmi-mûvek értéke nem
merül ki a hangvilág mesteri for-
mázásával megteremthetõ hatás-

ban. Hangulatteremtõ
zenébõl sok van, de
szakrális rendbe csak
akkor állnak a hangi
képek, ha üzenet-
hordozásra , még-
pedig evangéliumira
készül a zene és a
zenész.

A 2008 november 9-
én, a Pesterzsébeti Bap-
tista Gyülekezetben fel-
csendülõ szóló - és ka-
maramûvek, a gyermek -,
nõi – és férfikari fel-
dolgozások gyönyörû
példával szolgálnak arról,
hogy amennyiben egy
zenei stílus nem öncélú,
ha már divatját múlt is,
érthetõ és hasznos marad.

A magyar baptista
közösségben mindig élt
az igény az ilyen zenére.
Az Úr megajándékozta
közösségünket zeneszer-
zõkkel és zenészekkel,
akik hívõ figyelemmel és
mesteri szeretettel vi-
gyázták a zenei ízlést az
elhangolódástól.

Héthalmi testvér szü-
letésének a 100. Évfor-
dulóján - ha testvérünk
szellemi hagyatékát va-
lóban értékeljük - nem

ð CHI

ALHAMBRA

Kettõs gyermekbemutatás

A Santa Clarita Baptist Church kórus szolgálata

HÉTHALMI  EST


